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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 276s/C5/1334/1338/1356 
Data: 15.04.2014 

 
Prin contestaţia nr. 700/10.04.2014, înregistrată la Consiliu 

sub nr. 11316/10.04.2014, ce formează obiectul dosarului nr. 
1317/2014, S.C. ASTRA SISTEME INTEGRATE S.R.L., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 198, sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12513/2012, având CUI 
30838409, a contestat documentaţia de atribuire elaborată în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă” online cu 
etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie 
publică de furnizare având ca obiect „Achiziţia infrastructurii 
hardware şi software necesare pentru realizarea proiectului, precum 
şi a serviciilor pentru pregătirea şi managementul proiectului, 
serviciilor de dezvoltare şi implementare a platformei de Cloud 
Computing (analiza cerinţelor, proiectare, implementare, testare 
platformă, inclusiv portal web, precum şi instruirea personalului 
care va administra Centrul de Date şi platforma de Cloud 
Computing)”, cod CPV 48000000-8 (Rev.2), organizată de 
autoritatea contractantă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE 
DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
Bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sector 1 şi a solicitat, între altele, 
suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul art. 275 din OUG 
nr. 34/2006, până la soluţionarea contestaţiei. 

Prin contestaţia nr. 17/11.04.2014, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 11463/11.04.2014, ce formează obiectul dosarului nr. 
1334/2014, S.C. MAS-ART DESIGN S.R.L., cu sediul în municipiul 



2 / 3 
 

Miercurea Ciuc, str. Salcâm nr. 2, judeţul Harghita, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J19/361/2011, având CUI 
28921781, a contestat documentaţia de atribuire şi a solicitat, între 
altele, suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul art. 275 din 
OUG nr. 34/2006, până la soluţionarea contestaţiei. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a transmis prin fax, 
contestaţia nr. 776/11.04.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 
11478/11.04.2014, ce formează obiectul dosarului nr. 1338/2014, 
prin care S.C. ROMSYS S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Menuetului nr. 12, corpul D, etajul 4, clădirea Bucharest Business 
Park, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/20069/1993, având CUI 4800537, a contestat documentaţia de 
atribuire întocmită în cadrul procedurii şi a solicitat, între altele, 
suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul art. 275 din OUG 
nr. 34/2006, până la soluţionarea contestaţiei. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus  
contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată la emitentă, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 11597/14.04.2014, ce formează 
obiectul dosarului nr. 1356/2014, prin care S.C. ELINFO TRAINING 
S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Fierari nr. 6, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/6652/2011, 
având CUI 28563985, a contestat documentaţia de atribuire şi a 
solicitat, între altele, suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul 
art. 275 din OUG nr. 34/2006, până la soluţionarea contestaţiei. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 
Respinge, ca rămase fără obiect, cererile de suspendare a 

procedurii de atribuire formulate în cadrul contestaţiilor înaintate de 
S.C. MAS-ART DESIGN S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea 
Ciuc, str. Salcâm nr. 2, judeţul Harghita, S.C. ROMSYS S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti str. Menuetului nr. 12, corpul D, 
etajul 4, clădirea Bucharest Business Park, sector 1 şi S.C. ELINFO 
TRAINING S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Fierari nr. 
6, sector 2, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN 
INFORMATICĂ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Mareşal 
Averescu nr. 8-10, sector 1. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
 


